Protokoll fört vid stämman

21 Maj 2014.
Antal röster:33 st.

A. Stämman öppnade

Styrelseordföranden hälsade välkommen och förklarade stämman öppnad.
B. Fastställande av röstlängd

Upprättad förteckning fastställdes som röstlängd antal 33 st röster.
C. Val av stämmoordförande
Till ordförande för stämman valdes Daniel Persson.

D. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
Lisbeth Barkstedt valdes till protokollförare för stämman.
E. Val av person som har att jämte ordförande justera protokollet
Ronald Nilsson valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
F. Val av rösträknare
Ronald Nilsson valdes till rösträknare.

G. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
Stämman godkände att kallelse utgått enligt stadgarna.
H. Framläggande av styrelsens årsredovisning.

Årsredovisningen föredrogs och beslöts med stämmans godkännande att läggas till
handlingarna.

l. Framläggande av revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse föredrogs och lades till handlingarna.
J. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.

l enlighet med revisorernas tillstyrkan beslöts att fastställa resultat- och balansräkning

K. Beslut om resultatdisposition.

Stämman beslöt att kr l 136 468 kr balanseras i ny räkning.
L. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
Stämman beslöt bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

M. Beslut angående antalet styrelseledamöter och suppleanter.
Stämman beslöt att välja 4 ordinarie ledamöter + 4 suppleanter.
N. Fräga om arvoden ät styrelseledamöter och revisor.
Oförändrat.

O. Beslut om stämman skall utse styrelseordförande samt i förekommande fall val

av styrelse ordförande.
Hänsköts till styrelsen.

P. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
Omval av Jerry Ingelsson som ordinarie ledamot för en tid av 2 är.
Omval av Lisbeth Barkstedt som ordinarie ledamot för en tid av 2 är.

Omval av Jeanette Bengtsson som suppleant för en tid av 2 år.
Omval av Peter Flink som suppleant för en tid av 2 är.
Q. Val av revisor och revisorssuppleanter.
Omval av Revisionsfirman Ernst & Young för en tid av l är.
Omval av Christer Sonesson som föreningens revisor för en tid av l är.
Omval av Eva Cecar som rev.suppleant för en tid av l är.
R. Val av valberedning.
Omval av Eva Cecar för en tid av l är.
Omval av Martin Olofsson för en tid av l är.

Omval av Jeanette Bengtsson för en tid av l är. (Sammankallande.)
S. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt föreningsmedlem till
Föreningsstämman i stadgeenlig inkomna ärenden.

Inga hänskjutna frågor.
T. Stämmans avslutande.

Ordföranden avslutade ärsstämman och tackade deltagarna för visat intresse.
Därefter följde en information att det blir slutbesiktning av miljöhusen om 2
veckor.

Några klagade på att det rinner in vatten från taket i garaget.

Våra miljöhus kommer att kameraöven/akas, för detta behövs inget tillstånd.
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